
Data publikacji ……………………….

Obwieszczenie 
o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz w związku z art. 53 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2021.741), 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 6 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Mateusza Pająka, 
o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 
Kraków - Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów.

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji 
publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie 
zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi 
publicznemu. 
W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do ww. 
wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszego obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia.
Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 
32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora 
o zawieszenie postępowania jak i wnieść sprzeciw od ww. wniosku o zawieszenie 
postępowania: osobiście, przez platformę ePUAP lub pocztą na adres Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów (art. 53 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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